
 
 

PENGARUH RASIO KECUKUPAN MODAL, RENTABILITAS, 

AKTIVA PRODUKTIF, DAN LIKUIDITAS TERHADAP 

PROFITABILITAS PERUSAHAAN (INDUSTRI SUBSEKTOR 

PERBANKAN PERIODE 2012-2015) 

 

 

Oleh : 

Rezky Muhammad Fuad 
201012021 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

2016

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



i 
 

  

  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



ii 
 

 
 

  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



iii 
 

  

  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



iv 
 

 
 

  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



v 
 

  

KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayahNya 

yang selalu menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, 

Rentabilitas, Aktiva Produktif, dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

(Studi Kasus Industri Subsektor Perbankan Periode 2012-2015)” ini sebagai salah 

satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) jurusan 

akuntansi di STIE Indonesia Banking School. 

Terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi penulis dalam penyusunan 

skripsi ini, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penyelesaian skripsi ini 

tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking 

School. 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik Bapak Dr. Sparta, SE., M.E. Ak., CA. 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum Bapak Khairil Anwar, 

SE., M.S.M. 

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



vi 
 

 
 

4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Bapak Drs. Antyo Pracoyo, 

M.Si. 

5. Kepala Program Studi Akuntansi Dr. M. Yusuf, SE., Ak., MM., CA. 

6. Drs. Komar Darya, Ak. MM. CA. selaku dosen pembimbing yang dengan 

penuh kesabaran selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini mulai 

dari awal hingga selesai. 

7. Bapak Dikdik Saleh Sadikin, S.E., M.Si. dan Dr. Sparta, SE, ME, Ak., 

CA. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu dan saran yang 

sangat berguna dalam penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen dan karyawan STIE Indonesia Banking School yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu. 

9. Kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama serta Kakak dan Kakak Ipar 

tercinta. Dan ponakan kesayangan yang selalu memberikan semangat 

kepada penulus. Terimakasih atas segala do’a, nasihat, kesabaran, 

kepercayaan dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal 

kuliah hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga ini bisa jadi obat dan 

kebanggan buat papah, mamah dan kakak. 

10. Untuk kekasih tercinta Olsa Vionita Endra yang  telah memberikan 

semangat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis. Terima 

kasih banyak untuk semua waktu yang telah diberikan untuk penulis, 

selalu membantu, menemani, mendengarkan keluh kesah penulis yang 

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



vii 
 

  

sangat berharga serta kasih sayang tulus untuk penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Untuk teman-teman kampus semua angkatan yang selalu memberikan 

semangat, support serta masukannya kepada penulis dalam menulis 

penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Temen-temen Opa, BI Bandung yang selalu mendukung  dari awal 

perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. 

13. Seluruh teman-teman STIE Indonesia Banking School Angkatan 2010 

tanpa terkecuali. Terimakasih atas seluruh pengalaman dan pembelajaran 

yang sangat berharga. 

14. Seluruh pihak lainnya yang telah memberikan bantuan, doa, dan semangat 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan sangat jauh dari sempurna. Namun, penulis mengharapkan semoga penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini menjadi 

lebih baik lagi. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Jakarta,    November 2016 

 

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



viii 
 

 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF ........................................... i 
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI ................................................................. ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...................................... iii 
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... iv 
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. x 
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xi 
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... xii 
ABSTRAK .......................................................................................................................... xiii 
ABSTRACT......................................................................................................................... xiv 
BAB 1 ..................................................................................................................................... 1 
PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .........................................................................1 

1.2 RUMUSAN MASALAH .........................................................................................8 

1.3 PEMBATASAN MASALAH ..................................................................................8 

1.4 TUJUAN PENELITIAN ..........................................................................................9 

1.5 MANFAAT PENELITIAN ......................................................................................9 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI ...............................................................10 

BAB II ................................................................................................................................. 11 
LANDASAN TEORI .......................................................................................................... 11 

2.1 Landasan Teori .......................................................................................................11 

2.2 Kerangka Pemikiran ...............................................................................................25 

2.3 Pengembangan Hipotesis .......................................................................................26 

2.4 Hipotesis ................................................................................................................29 

2.5 Penelitian Terdahulu ..............................................................................................29 

BAB III ................................................................................................................................ 33 
METODE PENELITIAN ................................................................................................... 33 

3.1 Objek Penelitian .....................................................................................................33 

3.2 Jenis dan Sumber Data ...........................................................................................36 

3.3 Metode Pengambilan Sampel .................................................................................36 

3.5 Teknik Analisis Data ..............................................................................................40 

BAB IV ................................................................................................................................ 46 

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



ix 
 

  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..................................................................................... 46 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................................46 

4.2 Data Deskriptif .......................................................................................................46 

4.3 Uji Asumsi Klasik ..................................................................................................49 

4.4 Hasil Analisis Regresi ............................................................................................55 

4.5 Pengujian Hipotesis ................................................................................................58 

BAB V ...............................................................................................................................65 

KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................................................65 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................................65 

5.2 Saran ......................................................................................................................66 

LAMPIRAN ........................................................................................................................ 70 

 
  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



x 
 

 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu ................................................................................ 29 

Tabel 3.1 Daftar Sampel Perbankan .......................................................................................... 36 

Tabel 3.2 Identifikasi dan Operasional Variabel ....................................................................... 39 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel ........................................................................................................... 46 

Tabel 4.2 Hasil Olah Data Deskriptif......................................................................................... 47 

Tabel 4.3 Nilai Tolerance dan VIF ............................................................................................ 51 

Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin Watson ........................................................................................... 54 

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi ............................................................................................... 56 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Uji T ...................................................................................................... 57 

 

  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



xi 
 

  

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ............................................................................................... 25 

Gambar 4.1 Normal P-Plot ......................................................................................................... 50 

Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot.............................................................. 53 

Gambar 4.3 Hasil Uji Durbin Watson ........................................................................................ 55 

Gambar 4.4 Uji Dua Sisi CAR ................................................................................................... 59 

Gambar 4.5 Uji Dua Sisi NIM ................................................................................................... 60 

Gambar 4.6 Uji Dua Sisi NPL.................................................................................................... 62 

Gambar 4.7 Uji Dua Sisi LDR ................................................................................................... 64 

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



xii 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 ................................................................................................................................. 70 

Lampiran 2 ................................................................................................................................. 71 

Lampiran 3 ................................................................................................................................. 73 

  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



xiii 
 

  

ABSTRAK 
 

 Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisa rasio keuangan perbankan apakah 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan . Variabel yang digunakan adalah 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR),  Net Interest Margin (NIM), Non-Performing 

Loan (NPL), dan Loan  to Debt Ratio (LDR).  Variabel dependen profitabilitas 

perusahaan diproksikan dengan menggunakan Return On Asset (ROA) dikarenakan 

rasio ROA yang sangat memperlihatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut. 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling dan sampel penelitian ini adalah 68 perusahaan go public  non perbankan 

dan jasa keuangan yang memiliki total aset tertinggi untuk setiap sub sektornya 

periode 2012-2015. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi logistik dan menggunakan software SPSS 23.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Net Interest Margin dan Non-

Performing Loan berpeluang untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, 

sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio dan  Loan to Debt Ratio tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

Kata Kunci: profitabilitas perusahaan, capital adequacy ratio, net interest margin, 

non-performing loan, loan to debt ratio, return on asset, laporan keuangan, 

Perbankan 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research ismail - [2010] to analyze the financial 

ratios banking does have an effect on the profitability of the company. The variables 

used are with Capital Adequacy Ratio (CAR), the Net Interest Margin (NIM), the 

Non-Performing Loan (NPL), and the Loan to Debt Ratio (LDR). The 

dependent variable is the profitability of the company diproksikan by using 

the Return On Asset (ROA) ROA ratio is due to the very shows the profitability of the 

company. 

The selection of the samples was done using a purposive sampling method 

and sampling study was 68 companies go public to non banking and financial 

services that has the highest total assets for each sub sektornya the period 2012-

2015. Analysis of the research carried out using logistic regression analysis and 

using the software SPSS 23. 

The results of this research show that Net Interest Margin and Non-

Performing Loan a chance to improve the profitability of the company, while variable 

Capital Adequacy Ratio and Debt-to-Loan Ratio has no effect on the profitability of 

the company. 

 

Keywords: corporate profitability, capital adequacy ratio, net interest margin, 

the non-performing loan, the loan to debt ratio, return on assets, financial statements, 

banking 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Badan usaha  adalah kesatuan hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari 

laba secara legal-formal (diakui oleh Negara). Tujuan utama berdirinya suatu badan usaha adalah 

untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tidak saja untuk membiayai 

operasional perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya lainnya, tetapi juga digunakan untuk 

ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih 

penting lagi apabila suatu badan usaha terus menerus memperoleh modal kerja, ini berarti 

kelangsungan hidup badan  usaha tersebut akan  terjamin (Kasmir, 2008) 

Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks, karena menyangkut 

efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas kegiatan perusahaan (Meriewaty, D & 

Setyani, 2005). Kinerja (performance) perusahaan merupakan hasil yang dicapai oleh 

manajemen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan diantaranya adalah untuk 

menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, laba dapat 

digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Prediksi kierja keuangan 

suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal 

perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan, seperti : investor, 

kreditur dan pemerintah. Pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi 

tentang sejauhmana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena 
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dengan informasi tersebut pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan 

sahamnya, menjual, atau bahkan menambahnya 

Untuk menilai kinerja perusahaan dapat menggunakan analisis laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah maupun swasta 

serta para pemakai laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi keuangan perbankan. Dari 

laporan keuangan tersebut dapat diperoleh adanya satu informasi tentang posisi keuangan, aliran 

kas, dan informasi lain yang berkaitan dengan kinerja bank yang bersangkutan. Berdasarkan 

laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan sebagai dasar 

penilaian tingkat kinerja bank. Untuk menilai kinerja perbankan umumnya menggunakan 

beberapa aspek penilaian yaitu capital, assets,  quality, management,earning, liquidity, 

sensitivity to market risk. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio-rasio keuangan.Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio keuangan juga dapat digunakanuntuk menilai kinerja perusahaan. 

Keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu negara 

memiliki peranan cukup penting, bahkan dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari 

sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal tersebut dikarenakan sektor perbankan 

mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi yang surplus 

dana, dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan dana. Melalui sebuah bank dapat dihimpun 

dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan selanjutnya dari dana yang telah 

terhimpun tersebut, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor 

bisnis atau pihak lain yang membutuhkan.  (Undang-undang RI No. 10, 1998) tentang Perbankan 

(revisi UU No. 14 Tahun 1992) menyatakan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
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Sektor perbankan dianggap sebagai roda penggerak perekonomian suatu negara. Melalui 

kegiatan perkreditan dan jasa lain yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sistem perekonomian. Bank juga 

mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem 

keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem  perbankan yang sehat maka akan mendorong 

perekonomian negara. Sehat atau tidaknya suatu bank tidak terlepas dari kinerja bank itu sendiri. 

Selain itu bank pun memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik 

modal (fund supplier) dengan pengguna dana (fund user). Di Idonesia jumlah bank cukup banyak 

yaitu 240 buah bank sebelum dilikuidasi tahap pertama pada tahun 1999.Disaat terjadinya krisis 

moneter yang melanda Indonesia semakin banyak bank bermasalah sehingga makin bertambah 

banyaknya bank yang dilikuidasi. Salah satu permasalahannya adalah bank menghadapi negative 

spread yakni suku bunga tabungan lebih besar daripada suku bunga pinjaman, hal ini 

meyebabkan bank sulit memperoleh keuntungan (Sudiyanto, 2010). 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada 

periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Riyadi, 2004).Untuk menilai 

kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan 

berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. 

Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis 5 aspek, yaitu Capital, 

Assets, Management, Earning, Liquidity.Aspek-aspek tersebut kemudian dinilai dengan 

menggunakan rasio keuangan sehingga dapat menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan 

(Kasmir, 2008).Aspek capital (permodalan) dapat dinilai melalui Capital Adequacy Ratio 

(CAR), aspek assets dinilai dengan Non Performing Loan (NPL), aspek earning meliputi Return 
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On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), dan BOPO, sedangkan aspek likuiditas meliputi 

Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Salah satu ukuran untuk melihat kinerja keuangan perbankan adalahmelalui Return On 

Asset (ROA). Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal14 Desember 2001, rasio ROA 

dapat diukur dengan perbandingan antara labasebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). 

Semakin besar ROA akanmenunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat 

kembalian(return) semakin besar.Return On Assets (ROA) memfokuskan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai 

ukuran kinerja perbankan.Tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat profitabilitas 

yang maksimal. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif 

dan efisien. Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan 

income.Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset 

(Dendawijaya, 2009). 

Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana 

simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas 

perbankan.(Dendawijaya, 2009). 
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Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Return On Asset (ROA) sebagai proksi dari 

kinerja keuangan bank memberikan hasil yang berbeda-beda antara lain : 

Sianturi (2012) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh capital adequacy ratio, 

non-performming loan, loan debt ratio, net interest margin, dan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional terhadap profitabilitas perbankan.Variabel yang digunakan adalah 

capital adequacy ratio, non-performming loan, loan to deposit ratio, net interest margin, dan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan Profitabilitas Perbankan.Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa capital adequacy ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan, 

non-performming loan berpengaruh negatif namun tidak signifikan.Begitupula loan to deposit 

ratio berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja profitabilitas 

perbankan namun dilain sisi net interest margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja profitabilitas perbankan. 

Khasanah (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh rasio CAMEL terhadap 

kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan capital adequacy 

ratio, reserve requirement, non-performming loan, net profit margin, return on asset, net interest 

margin, BOPO, loan to deposit ratio, dan giro wajib minimum. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa capital adequacy ratio, return on asset, net interest margin, BOPO, loan to 

deposit ratio, giro wajib minimum & reserve requirement tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan laba.Namun dilain sisi non-performming loan dan net profit margin 

berpengaruh  secara signifikan  terhadap perubahan laba. 

Puspitasari (2009) yang melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh capital 

adequacy ratio, non-performming loan, PDN, net interest margin, BOPO, loan to deposit ratio, 
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dan suku bunga SBI terhadap ROA.Variabel yang digunakan adalah capital adequacy ratio, non-

performming loan, PDN, net interest margin, BOPO, loan to deposit ratio, dan suku bunga SBI 

dan return on asset. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa, capital adequacy ratio, net 

interest margin dan loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA).  

Selain itu non-performming loan dan BOPO berpengaruh negative terhadap Return On Asset 

(ROA). Lalu, PDN dan SBI tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). 

Setyarini (2009) yang melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh capital 

adequacy ratio, net interest margin, BOPO, loan to deposit ratio, GWM terhadap perubahan 

laba. Variabel yang digunakan adalah capital adequacy ratio, net interest margin, BOPO, loan to 

deposit ratio, GWM dan Return On Asset. Hasil penelitian tersebut menyatakan capital 

adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan, net interest margin berpengaruh positif dan 

signifikan pula. loan to deposit ratio pun berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 

laba.Dilain sisi, BOPO yang berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perubahan 

laba. Begitu pula dengan GWM yang berpengaruh negatif namun tidak secara signifikan 

terhadap perubahan laba. 

Wibowo dan Syaichu (2013) yang melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh 

suku bunga, inflasi, capital adequacy ratio, BOPO, non-performing financing terhadap 

profitabilitas bank syariah.Variabel yang digunakan adalah suku bunga, inflasi, capital adequacy 

ratio, BOPO, non-performing financing dan Return On Asset. Suku bunga tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA. capital adequacy tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA. BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. non-

performing financing tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ROA. Inflasi 

memiliki arah negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 
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Hutagalung, Djumahir dan Ratnawati (2011) yang melakukan penelitian mengenai 

analisa rasio keuangan terhadap kinerja bank Umum di Indonesia.Variabel yang digunakan 

adalah net interest margin, capital adequacy ratio, BOPO, loan to deposit ratio, non-performing 

loan dan Return On Asset. loan to deposit ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA. capital adequacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. BOPO 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. non-performing loan berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. net interest margin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

Pada penelitian ini akan difokuskan pada Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest 

Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Debt Ratio (LDR). Keempat variabel 

kinerja keuangan ini dipilih karena variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap kelangsungan 

perbankan, dan dikarenakan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diperoleh peneliti, 

keempat variabel kinerja keuangan inilah yang paling banyak dipilih dari sekian banyak kinerja 

keuangan yang ada. Kemudian peneliti menduga terdapat pengaruh dari keempat variabel kinerja 

perusahaan ini terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, akan menjadi menarik bila 

kita melihat apakah ada pengaruh dari keempat variabel  tersebut terhadap profitabilitas 

perusahaan. Pada penelitian ini juga diambil data tahunan, yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 

2015. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

masalah Capital Adequacy Ratio (CAR), , Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan 

(NPL) dan Loan to Debt Ratio (LDR) yang terhadap Return On Asset (ROA) dan membahasnya 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Rentabilitas, Aktiva 

Produktif, dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus Industri Subsektor 

Perbankan Periode 2012-2015)” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini, dirumuskan masalah kajian penelitian yang 

dilakukan seperti : 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA) pada industri subsektor perbankan? 

2. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

(ROA) pada industri subsektor perbankan? 

3. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

(ROA) pada industri subsektor perbankan? 

4. Apakah Loan to Debt Ratio (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

(ROA) pada industri subsektor perbankan? 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini akan dilakukan dengan batasan: 

A. Periode penelitian yang dilakukan adalah selama empat tahun, yaitu Januari 2012 

sampai dengan Desember 2015. 

B. Menggunakan laporan keuangan perusahan sebagai objek penelitian. 

C. Menggunakan empatvariabel kinerja fundamental keuangan, yaitu,Capital Adequacy 

Ratio (CAR),Non Performing Loan(NPL), Net Interest Margin (NIM)dan Loan to 

Debt Ratio (LDR).Data yang digunakan adalah data tahunan. 

D. Variabel ekonomi kinerja perusahaan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan(NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Loan to Debt Ratio (LDR). 

Data didapat berasal dari laporan keuangan dan data yang diambil adalah perusahaan 

yang bergerak di subsektor perbankan. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan antara lain : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA) pada industri subsektor perbankan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA) pada industri subsektor perbankan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA) pada industri subsektor perbankan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Loan to Debt Ratio (LDR) terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA) pada industri subsektor perbankan. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai aspek 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori 

yang telah diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang adadi lapangan dan untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis mengenai laporan keuangan 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta 

pemahaman yang bermanfaat untuk mahasiswa, staf pengajar, dan pihak-pihak lain di 

bidang akuntansi. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu referensi atau bahan perbandingan 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham 

keuangan.  

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Bab 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Pada bab ini akan membahas teori-teori yang menjadi dasar peneliti dalam 

melakukan penelitian ini seperti analisis teori signalling, indeks harga sahamserta 

kerangka pemikiran dan hipotesa peneliti. 

Bab 3 : Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan membahas pemilihan objek penelitian yaitu indeks keuangan, 

data yang digunakan peneliti, serta teknik pengumpulan, pengolahan data dan pengujian 

hipotesa. 

Bab 4 : Hasil Penelitian 

Bab ini berisi hasil penelitian sample, pengujian sample dengan pembahasan 

berdasarkan data yang telah diperoleh untuk mengetahui faktor mana yang sangat 

berpengaruh dalam indeks harga keuangan. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan membahas kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian-

penelitian selanjutnya dan beberapa pihak terkait lainnya 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Sinyal 

Teori Sinyal adalah teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa 

informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang 

berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemiik, atau bahkan dapat berupa 

promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

dari pada perusahaan lain. Menurut (Sunardi, 2010) informasi yang dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai 

positif, maka pasar akan bereaksi baik dengan pihak lain. Reaksi pasar ditunjukkan 

dengan adanya perubahan volume perdagangan saham. Pada waktu informasi 

diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar 

terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai 

signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham 

Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan 

atau kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada pemilik modal (principle). 
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Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa 

apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum.  

2.1.2 Analisa Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses pertimbangan dalam 

rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi saat ini dan masa 

lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang (Sudarini, 

2005). 

Analisis-analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan dari hubungan dan 

tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil 

operasi serta perkembangan perusahaan. Hasil analisis laporan keuangan akan 

membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang 

dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

pada masa datang  (Sudarini, 2005). 

Untuk menganalisis laporan keuangan digunakan metode yang tepat serta 

sesuai dengan tujuan analisis. Metode digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui 

perubahan perubahan dari masing-masing pos tersebut bila dibandingkan dengan 

laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau dibandingkan 

dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya laporan keuangan perusahaan lain. 

Tujuan dari setiap metode dan alat analisis adalah untuk menyederhanakan data 

sehingga lebih dapat dimengerti. 
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2.1.3 Kinerja Perusahaan 

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (performance) adalah 

sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja merupakan cerminan 

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. 

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator, 

antara lain melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan 

lapoaran keuangan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang umum digunakan 

sebagai dasar didalam penilaian kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan 

pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan sulit, karena menyangkut 

efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan 

(Meriewaty, D & Setyani, 2005). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran 

kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Penilaian kinerja perbankan diukur 

dengan rasio CAMEL yang terdiri dari : 

1. Capital yang diukur dengan CAR. 

2. Asset yang diukur dengan NPL. 

3. Management yang diukur dengan manajemen umum dan manajemen risiko. 

4. Earning yang diukur dengan NIM. 

5. Liquidity yang diukur dengan LDR. 

Penilaian kinerja perusahaan dapat menggunakan parameter laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Laba merupakan salah satu indikator kinerja 
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suatu perusahaan. Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi 

yang dicapai dalam suatu perusahaan. Laba dapat menjadi signal positif mengenai 

prospek perusahaan di masa depan yang dapat mencerminkan kinerja perusahan. 

Informasi mengenai laba perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan yang 

dilaporkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan, baik 

oleh manajemen, pemegang saham,pemerintah, maupun pihak lain yang mempunyai 

kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Dalam penelitian ini digunakan proksi pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan signal positif mengenai 

kinerja perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik mencerminkan bahwa 

kinerjaperusahaan juga baik .Karena laba merupakan indikator keberhasilan 

kinerjaperusahaan, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan 

mangindikasikan bahwa semakin baik kinerja perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

demikian, dapatdikatakan bahwa apabila rasio keuangan perusahaan baik, maka 

pertumbuhan laba perusahaan juga baik. 

2.1.4 Perbankan 
Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang 

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat,transparan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. (Undang-undang RI No. 10, 1998) tentang Perbankan 

(revisi UU No. 14 Tahun 1992) menyatakan bahwa yang dimaksud bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
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banyak. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan 

masyarakat. Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian (Hasibuan, 2007). 

Sedangkan menurut (Budisantoso & Triandaru, 2008) menyatakan bahwa bank secara 

sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung berupa tabungan,giro dan 

deposito maupun secara tidak langsung berupa kertas berharga; penyertaan dan 

sebagainya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank  lainnya. 

A. Fungsi Bank 

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank 

dapat sebagai agent of trust, agent of development, dan agen of services 

(Budisantoso & Triandaru, 2008)  

1. Agen of Trust  

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.  

2. Agen of Development  

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan 

untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 
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memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang. 

 

3.  Agen of Services  

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan 

memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari 

kedua kegiatan di atas. 

B. Jenis-Jenis Bank 

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara 

lain (Kasmir, 2008) :  

1. Dilihat dari segi fungsinya  

Berdasarkan UU RI No.10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:  

a) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada.  
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b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan 

kegiatan bank umum.  

 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, dibagi menjadi:  

a) Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula.  

b) Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh 

swasta pula. Dalam Bank Swasta Milik Nasional termasuk pula bank-bank 

yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.  

c) Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. 

d) Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan 

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.  

3. Dilihat Dari Segi Status  

a) Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
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keseluruhan, misalnya misalnya transfer ke luar negeri, travelers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C).  

b) Bank non devisa, merupakan bank yang mempunyai ijin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Bank non devisa melakukan 

transaksi dalam batas-batas suatu negara.  

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga  

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, menetapkan bunga sebagai 

harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun 

deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) 

juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.  

b) Bank berdasarkan prinsip syariah, yang menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal 

untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya. 

2.1.5 Rasio Keuangan Bank 

Rasio keuangan merupakan hasil perhitungan dari dua data keuangan bank, 

rasio tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua macam data 

keuangan tersebut yang pada umumnya digunakan secara numerik, baik dalam 

presentase atau kali. Hasil perhitungan ini dapat digunakan untuk menlihat kinerja 

keuagan bank pada periode tertentu dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai 

tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut (Riyadi, 2004). 
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Rasio keuangan bank sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP  

tanggal 14 desember 2001 menyatakan bahwa didalam rasio permodalan terdapat 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Aktiva tetap terhadap modal. Rasio aktiva 

produktif yaitu aktiva produktif bermasalah, Non Performing Loan (NPL), PPAP dan 

pemenuhan PPAP. Rasio rentabilitas meliputi, Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) dan Beban Operasi terhadap Pendapatan 

Operasi (BOPO). Lalu ada rasio likuiditas yaitu, Loan to Debt Ratio (LDR). Dan 

Rasio Kepatuhan meliputi Persentase pelanggaran BMPK, Giro Wajib Minimum 

(GWM) dan Persentase Posisi Devisa Neto (PDN) 

2.1.6 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain 

berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasinya juga 

berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang 

dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko 

usaha yang dihadapi oleh bank. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari 

aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan kesepakatan Basel I, rasio permodalan 

minimum untuk industri perbankan diterapkan sebesar 8%.  

Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 13/24/PBI/2011, dalam 

melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi 

Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank 

juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi 
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Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi 

Risiko tersebut. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan 

modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan.  

(Dendawijaya, 2009) mengungkapkan bahwa, CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal 

sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank.  

Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit diberikan. CAR merupakan 

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. 

2.1.7 Non Performing Loan (NPL) 

Ada beberapa macam masalah yang tidak diinginkan oleh pihak bank, salah 

satunya adalah apabila ada kredit yang diberikan oleh pihak bank namun menjadi 

kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur 

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta 

bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. 

(Dendawijaya, 2009) 

Risiko kredit (default risk) juga dapat terjadi akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari 
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bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau 

dijadwalkan. (Idroes, 2008) 

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang 

lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank semakin kecil 

pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit 

harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali 

kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi 

kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk 

memperkecil risiko kredit (Ali, 2004). 

(Dendawijaya, 2009) menyatakan bahwa, implikasi bagi pihak bank sebagai 

akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa sebagai berikut:  

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang 

diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi 

rentabilitas bank.  

2.  Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (Bad Debt 

Ratio) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang 

memburuk.  

3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang 

diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan 

mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR 

(Capital Adequacy Ratio).  

4. Menurunnya tingkat kesehatan bank. 
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2.1.8 Net Interest Margin (NIM) 

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/2003, salah satu 

proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, dengan demikian risiko pasar dapat diukur 

dengan suku bunga pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman diberikan 

(lending) atau dalam bentuk absolut, selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan 

total biaya bunga pinjaman yang dalam istilah perbankan disebut Net Interest Margin 

atau NIM.  

NIM adalah perbandingan antara interest income dikurangi interest expenses 

dibagi dengan average interest earning assets (Riyadi, 2004). Net Interest Margin (NIM) 

penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku 

bunga. Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. 

Sebagai contoh saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan 

naik karena beberapa aset dan liability bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi. 

(Almilia & Herdinigtyas, 2005) menyatakan bahnga bahwa NIM merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih 

diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya 

bunga dari sumber dana yang diberikan. Sumber dana tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu 

: 

1) Dana dari pihak satu (modal sendiri) 

2) Dana dari pihak kedua (pinjaman dari bank-bank lain) 

3) Dana dari pihak ketiga (dana dari masyarakat) yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

giro, tabungan, dan deposito  berjangka. 
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2.1.9 Loan to Deposit Ratio (LDR) 
 

Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah 

setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus 

menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah 

satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan 

masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan 

ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi 

kebutuhan masyarakat berupa kredit (Kasmir, 2008). 

LDR adalah rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank 

meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). 

Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan 

kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2009). 

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. 

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank 

adalah sekitar 80%. Namun ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 

110% (Kasmir, 2008). 
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Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat 

menguntungkan. Namun, itu akan sangat terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu 

pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana 

yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank 

juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan. 

2.1.10 Profitabilitas Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen, mengharapkanlaba bersih 

sebelum pajak (earning before tax) yang tinggi karena semakintinggi laba perusahaan 

semakin flexible perusahaan dalam menjalankanaktivitas operasional perusahaan. 

Sehingga EBT perusahaan akanmeningkat bila kinerja keuangan perusahaan 

meningkat. Pencapaian labamerupakan indikator yang dominan karena hasil akhir 

kinerja operasiusaha selalu mengarah pada EBT. Karena EBT merupakan nilai rupiah 

danmasing-masing perusahaan berbeda dalam jumlah modal maka besar EBTtidak 

bisa menunjukkan kinerja laba sehingga perlu dipakai indikator lain,dalam penelitian 

ini digunakan return on asset (ROA). 

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.Rentabilitas perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut.Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan 

(Dendawijaya, 2009). 
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ROA, Net Profit Margin, dan perputaran aktiva biasanya dianalisis 

bersamaan, karena pengaruh langsung Net Profit Margin dan total assets turnover ada 

pada Return On Asset. Apabila kedua faktor itu meningkat maka ROA juga akan 

meningkat. Apabila ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat 

sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikati oleh 

pemegang saham. 

2.2 Kerangka Pemikiran 
 

GAMBAR 2.1 

 

 

H₁ 

 

H₂ 

 

H₃ 

 

H₄ 

 

 

 

 

  Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka, faktor dependen 

pada penelitian ini adalah (ROA) sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian.Selain itu 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

Net Interest Margin 

(NIM) 
Return On Asset 

(ROA) 
Non-Performing Loan 

(NPL) 

Loan to Debt Ratio 

(LDR) 
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berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ROA dan 

yang berkontribusi mempengaruhi variabel dependen tersebut diantaranya adalah CAR, 

NPL, NIM dan LDR. 

  Keempat variabel tersebut berdasarkan pedoan Bank Indonesia dapat dijadikan 

sebagai indicator penilai kesehatn bank, walaupun indikator lainnya juga cukup banyak 

sebagaimana yan telah diatur oleh Bank Indonesia.Namun peneliti membatasi variabel 

hanya pada CAR, NPL, NIM dan LDR.Berdasarkan hasil literatur dan pedoman rasio 

Bank Indonesia maka peneliti menggunakan variabel independen tersebut sebagai guna 

melihat pengaruh ROA. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Hubungan Antara CAR dan Profitabilitas Perusahaan 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009). 

Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk bank yang 

sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8% dari ATMR. Hal ini didasarkan pada 

ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlements). Semakin 

besar Capital Adquacy Ratio (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar. 

Dengan kata lain semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan 

yang diperoleh bank. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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Hipotesis 1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap ROA pada 

industri subsektor perbankan. 

 

2.3.2 Hubungan Antara NPL dan Profitabilitas Perusahaan 

Non Performing Loan menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin 

tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga jika semakin besar Non Performing 

Loan (NPL) akan mengakibatkan menurunnya ROA pada perusahaan tersebut, yang 

berarti kinerja keuangan bank menurun. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap ROA pada 

industri subsektor perbankan. 

 

2.3.3 Hubungan Antara NIM dan Profitabilitas Perusahaan 

Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga 

dikurangi beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh 

pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman 

(kredit). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penenmpatan 

aktiva produktif dalam bentuk kredit. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk 
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rasio NIM adalah 6% keatas. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat 

pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar Net Interest Margin (NIM) suatu perusahaan, maka akan terjadi 

kenaikan pada ROA perusahaan tersebut, yang berarti kinerja keuangan bank tersebut 

meningkat. 

Hipotesis 3 : Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap ROA pada 

industri subsektor perbankan. 

2.3.4 Hubungan Antara LDR dengan Profitabilitas Perusahaan. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi 

penangguhan. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Loan to Deposit Ratio 

(LDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 70%), maka dapat 

disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 70% dari seluruh 

dana yang berhasil dihimpun. Jika rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank mencapai 

lebih dari 110%, berarti total kredit yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang 

dihimpun. Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan semakin riskan 

kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Loan to Deposit Ratio (LDR) 

menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga 

hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Perubahan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) bank yang berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
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(80% - 110%), maka perubahan laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan 

meningkat. 

Hipotesis 4: Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap ROA 

pada industri subsektor perbankan. 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, tinjauan, Penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H₁ : Diduga rasio CAR berpengaruh terhadap ROA pada industri subsektor 

perbankan. 

 H₂ : Diduga rasio NIM berpengaruh terhadap ROA pada industri subsektor 

perbankan. 

H₃ : Diduga rasio NPL berpengaruh terhadap ROA pada industri subsektor 

perbankan. 

H₄ : Diduga rasio LDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada industri subsektor 

perbankan. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasari dan dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu. 

Berikut ialah daftar penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti : 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul Penelitian Variabel Independen Hasil 

CAR NIM NPL LDR 
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1 Maria 

Regina 

Rosario 

Sianturi 

(2012) 

Pengaruh CAR, NPL, 

LDR, NIM, dan 

BOPO Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan (Studi 

Kasus Pada Bank 

Umum yang Listed di 

Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2011) 

√ √ √ √ Variabel CAR dan 

LDR berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan. 

Variabel NIM 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan. Dan 

variabel LDR 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan.  

2 Iswatun 

Khasanah 

(2010) 

Pengaruh Rasio 

CAMEL Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI. 

√ √ √ √ Variabel CAR, 

NIM, dan LDR 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

perubahan laba. 

namun NPL 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

perubahan laba. 
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3 Diana 

Puspitasari, 

SE (2009) 

Analisis Pengaruh 

CAR, NPL, PDN, 

NIM, BOPO, LDR 

dan Suku Bunga SBI 

Terhadap ROA (Studi 

Pada Bank Devisa di 

Indonesia Periode 

2003-2007) 

√ √ √ √ Variabel CAR, 

NIM dan LDR 

berpengaruh  

positif terhadap 

ROA. Di lain sisi, 

NPL berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA. 

4 Adhista 

Setyarini, SE 

(2009) 

Analisis Pengaruh 

CAR, NIM, BOPO, 

LDR, GWM Terhadap 

Perubahan Laba 

(Studi Pada Bank 

Pembangunan Daerah 

di Indonesia Periode 

2005-2007) 

√ √ X 

 

√ Variabel CAR, 

NIM dan LDR 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

perubahan laba. 

5 Edhi Satriyo 

Wibowo & 

Muhammad 

Syaichu 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Suku Bunga, Inflasi, 

CAR, BOPO, NPF 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Syariah 

√ X 

 

X X Variabel CAR 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap ROA 
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6 Esther 

Novelina 

Hutagalung, 

Djumahir & 

Kusuma 

Ratnawati 

(2011) 

Analisa Rasio 

Keuangan terhadap 

Kinerja Bank Umum 

di Indonesia 

√ √ √ √ Variabel CAR dan 

LDR tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA. 

NIM dan NPL 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA 

Sumber: Hasil penelitian berbagai sumber. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kausalitas, yaitu 

menganalisis hubungan kausalitas antara variabel penelitian sesuai dengan hipotesis 

yang disusun.Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan peneitian adalah untuk 

menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antar variabel. Rancangan 

penelitian disusun berdasarkan laporan keuangan 20 bank umum dengan asset 

terbesar yang listed di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian terdiri atas analisis rasio-rasio keuangan meliputi: Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit 

Ratio (LDR) dan Return On Asset (ROA). 

3.1.2 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

serta menggunakan metode electronic research dan library research guna 

mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses internet ke website Bursa 

Efek Indonesia (BEI), dan link lainnya yang relevan. 

3.1.3 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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periode 2012-2015. Dari jumlah populasi dalam penelitian sebanyak 42 bank, 

populasi yang ada akan diambil sejumlah tertentu sebagai sample. 

3.1.4 Sampel 

 Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria dan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011) 

Kriteria penentuan sampel: 

1. Bank Umum yang terdaftar di BEI yang mempunyai jumlah asset 20 tertinggi. 

2. Bank Umum yang terdaftar di BEI yang mempunyai laporan keuangan paling 

lengkap dan telah dipublikasikan dari tahun 2012-2015. 

3. Bank Umum yang terdaftar di BEI yang masih beroperasi selama periode 

pengamatan (tahun 2012 sampai dengan 2015) 

 Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dari 42 bank umum yang 

terdaftar di BEI yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2012-2015, bank yang 

memenuhi persyaratan sebagai sample penelitian yaitu berjumlah 20 bank. Jumlah 

data pengamatan yang akan diolah dala penelitian ini adalah hasil perkalian antara 

jumlah bank dengan jumlah periode pengamatan, yaitu selama 4 periode (tahun 2012 

sampai dengan 2015). Jadi jumlah pengamatan, dalam penelitian ini untuk kelompok 

bank umum go public menjadi 80 data observasi. Sehingga, jumlah sampel dalam 

penelitian ini telah memenuhi ketentuan jumlah data pengamatan minimal (n=30). 

Adapun daftar nama perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 
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  Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian Bank Umum Go Public 

TABEL 3.1 

Daftar  Sampel Perbankan 

No Nama Bank 

1 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

2 Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

3 Bank Central Asia Tbk 

4 Bank Negara Indonesia Tbk. 

5 Bank Cimb Niaga Tbk. 

6 Bank Danamon Tbk. 

7 Bank Pan Indonesia Tbk. 

8 Bank Permata Tbk. 

9 Bank Maybank Indonesia Tbk. 

10 Bank Tabungan Negara Tbk. 

11 Bank OCBC NISP Tbk. 

12 Bank Bukopin Tbk. 

13 Bank Jabar dan Banten Tbk. 

14 Bank Mega Tbk. 

15 Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. 

16 Bank Mayapada Tbk. 

17 Bank Artha Graha International Tbk. 

18 Bank Victoria International Tbk. 

19 Bank J Trust Indonesia Tbk. 

20 Bank Sinarmas Tbk. 
    Sumber : IDX (Hasil olah data peneliti) 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Data yang diharapkan berupa data laporan keuangan 

dan rasio keuangan bank umum di Indonesia seperti CAR, NIM, NPL, LDR dan ROA 

yang mencerminkan kinerja bank dengan periode tahun 2012 hingga tahun 2015. 

3.2.2 Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder.Data tersebut diperoleh dari 

website masing-masing Bank Umum di Indonesia dan website Bursa Efek Indonesia 

yang berasal dari laporan keuangan tahunan yang sudah di audit yang menjadi sampel 

dengan periode 2012-2015. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk usulan penelitian ini adalah : 

a. Penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku literatur dan 

dan literatur melalui situs yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, dengan 

tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisis dalam memecahkan 

masalah. 

b. Pengumpulan dan pencatatan data laporan tahunan pada masing-masing Bank di 

Indonesia yang menjadi sampel, untuk mengetahui rasio-rasio keuangannya selama 

periode tahun 2012-2015. Data dalam penelitian ini diperoleh dari media internet 
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dengan cara mengunduh melalui situs bank dan website Bursa Efek Indonesia yang 

menjadi objek penelitian di Indonesia. 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik 

perhatian.Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari 

variabel lain dan variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak 

tergantung pada variabel lain. Variabel penelitian ini terdiri dari : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel bebas, CAR sebagai indikator 

permodalan yaitu rasio kecukupan modal minimum pada bank. CAR merupakan 

rasio yang memperlihatkan seberapa jumlah seluruh aktiva bank mengandung risiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal 

sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dalam 

penelitian ini adalah CAR pada laporan keuangan tahunan bank yang 

dipublikasikan selama periode 2012-2015. Pada penelitian ini CAR dihitung 

menggunakan rasio antara jumlah modal sendiri terhadap aktiva tertimbang 

menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR dirumuskan sebagai berikut : 

 

CAR =              
    

                 (1) 

2. Net Interest Margin (NIM) sebagai variabel bebas. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan Pendapatan bunga bersih dari 

aktiva produktif, dirumuskan sebagai berikut : 
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       (2) 

 

3. Non Performing Loan (NPL) sebagai variabel bebas, yaitu rasio antara kredit 

bermasalah dengan kredit yang disalurkan. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak 

termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas 

kurang lancer, diragukan, dan macet. Rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

     
                 

            
        (3) 

 

4. Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel bebas. Loan to Deposit Ratio 

merupakan indikator likuiditas yang sering digunakan. LDR merupakan rasio antara 

jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah total dana pihak ketiga (DPK). LDR 

menunjukan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Dalam penelitian ini adalah LDR pada 

laporan keuangan bank yang dipublikasikan selama periode 2012-2015. Kredit yang 

diberikan merupakan penjumlahan total kredit posisi Januari sampai dengan 

Desember. Total Dana Pihak Ketiga merupakan penjumlahan total dana posisi 

Januari sampai dengan Desember ( dana giro, tabungan, dan deposito tidak 

termasuk antar bank). Total dana pihak ketiga merupakan penjumlahan total 

besarnya LDR dihitung sebagai berikut : 

     
                            

                       
    (4) 

5. Return on Asset (ROA), sebagai variabel terikat, Return on Asset merupakan salah 

satu rasio profitbilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang 
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dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset 

bank tersebut. Semakin besar nilai ROA maka semakin baik pula kinerja 

perusahaan, karena return yang didapat perusahaan semakin besar. Dalam penelitian 

ini adalah ROA pada laporan keuangan bank yang dipublikasikan periode 2012-

2015. ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

     
                  

            
    (5) 

 

Sebagai garis besar definisi operasional variabel di atas digambarkan pada 

tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

TABEL 3.2 

VARIABEL 

No. Variabel Definisi Pengukuran 
Skala 

Pengukur 

1. CAR 

Rasio kinerja bank 

untuk mengukur 

kecukupan modal 

yang dimiliki bank 

untuk menunjang 

aktiva yang 

mengandung atau 

menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang 

diberikan. 

 

     
     

    
 

Satuan : persen (%) 

Rasio 

2. NIM 

Perbandingan antara 

pendapatan bunga 

bersih dengan rata-

rata aktiva produktif. 

 

 

     
                       

                
        

Satuan : persen (%) 

Rasio 
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3. NPL 

Rasio antara kredit 

bermasalah terhadap 

kredit yang 

disalurkan. 

 

     
                 

            
 

Satuan : persen (%) 

Rasio 

4. LDR 

Rasio antara kredit 

yang diberikan 

terhadap total dana. 

 

     
                            

                       
 

Satuan : persen (%) 
 

Rasio 

5. ROA 

Rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur 

kemampuan 

manajemen bank 

dalam memperoleh 

keuntungan secara 

keseluruhan. 

 

 

 

     
                  

            
 

Satuan : persen (%) 

Rasio 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

yaitu menganalisis pengukuran fenomena ekonomi yang merupakan gabungan antara 

teori ekonomi (informasi laporan keuangan), model matematika serta statistika yang 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan table-tabel tertentu guna 

mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program SPSS for windows. 

Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, untuk 

melihat atau meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 
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Jadi analisis regrsi berganda akan dilakukan dengan jumlah empat (4) variabel 

independen (Sugiyono, 2011). 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda (multiple linier regression method) digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari satu variabel dependen 

dan lebih dari satu variabel indpenden. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Profitabilitas bank yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA) dan variabel 

independen Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non 

Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Analisis regresi berganda 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh CAR, NIM, NPL dan LDR 

terhadap ROA pada bank umum yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2012-2015. 

Model hubungan ROA dengan CAR, NIM, NPL dan LDR dapat disusun dalam 

persamaan linier sebagai berikut (Sugiyono, 2011) : 

  Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + ei 

  Ket: 

Y = Profitabilitas Perbankan yang diukur dengan menggunakan Return On Asset 

(ROA). 

a = konstanta 

b1 – b5 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel dependen 

akibat perubahan tiap-tiap unit variabel independen. 

x1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

x2 = Net Interest Margin (NIM) 
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x3 = Non Performing Loan (NPL) 

x4 = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

ei = Kesalahan residual (error) 

3.5.2 Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik) 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah odel regresi benar-benar 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative. Ada empat pengujian 

dalam uji asumsi klasik, yaitu : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal 

atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat diuji dengan 

kolmogorof-smirnof (Sulaiman, 2004). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujun untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak. Adapun cara 

pendeteksinya adalah jika multikolineraritas tinggi, kemungkinan diperoleh R2 

yang tinggi tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir yang 

signifikan/penting secara statistik (Sulaiman, 2004). Model yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel independen. 
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3. Uji heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain 

tetap. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

disebut sebagai homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

atau jika tidak heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

heterokedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan 

melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel dependen yaitu SRESID 

dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda 

terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan 

pengujian Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut (Sulaiman, 

2004):  

a. 1,65 < DW < 2,35 berarti tidak terjadi autokorelasi  

b. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 berarti tidak dapat disimpulkan  

c. DW < 1,21 atau DW > 2,79 berarti terjadi autokorelasi 
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3.5.3 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 terletak antara 0 

sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R2 mempunyai 

interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2 ≤1). Semakin besar nilai R2 (mendekati 1), semakin 

baik hasil untuk model regresi tersebut. Dan semakin mendekati 0, maka variabel 

independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

(Sulaiman, 2004). 

3.5.4 Uji T (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu 

berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5%. Langkah-langkah dalam menguji 

t adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis  

Ho : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). CAR, NIM, NPL, dan LDR 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA.  

Ha : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y). CAR, NIM, NPL, dan LDR secara parsial 

berpengaruh terhadap ROA. 

2. Menentukan Tingkat Signifikan 46  

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan 

mengambil keputusan adalah 5%. 

3. Pengambilan Keputusan  

Pengaruh rasio kecukupan..., Rezky Muhammad Fuad, Ak.-IBS, 2016



45 
 

  

a. Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan secara parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Ys).  

b. Jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan secara parsial dari variabel independen (X) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut disajikan tabel 

4.1 yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 
1 Jumlah perusahaan Bank Umum yang Listed BEI 42 

2 Jumlah perusahaan Bank Umum yang total Asset tidak 
termasuk 20 Besar. (22) 

3 Outlier 3 
Jumlah 17 
Periode penelitian: 2012-2015 4 
Total sampel 68 

      Sumber : data yang telah diolah penulis (2016) 

  Data hasil Purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 20 

perusahaan perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini selama periode 2012-

2015, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 80 observasi. Setelah ada 

nya data outlier maka data menjadi 68observasi dan data telah terdistribusi dengan 

normal. 

4.2 Data Deskriptif 

Data deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan 

dalam penelitian ini, serta dapat menunjukkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 
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(mean), dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi 

variabel ROA, CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan suku bunga SBI. Hasil olah 

data deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Olah Data Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 68 .07 5.15 2.1212 1.13876 

CAR 68 10.25 22.85 16.3832 2.30487 

NIM 68 1.88 8.65 5.2854 1.54197 

NPL 68 .10 7.14 2.0137 1.96154 

LDR 68 65.05 113.30 86.8150 10.34744 

Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah observasi atau jumlah 

pengamatan perusahaan perbankan sebanyak 68 data selama periode pengamatan (2012-

2015). Berdasarkan hasil perhitungan di atas tampak bahwa Return On Asset (ROA) 

memiliki nilai terendah sebesar 0,07%, nilai tertinggi sebesar 5,150% dan rata-rata ROA 

sebesar 2,1212%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode 

penelitian besarnya ROA bank di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan 

Bank Indonesia, yaitu di atas 1,5%. Sedangkan standar deviasi untuk ROA adalah 

sebesar 1,1387. Rendahnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan nilai rata-rata 

(mean) ROA mengindikasikan hasil yang baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi 

adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data 

menunjukkan hasil normal. 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai terendah sebesar 10,25% dan 

yang tertinggi sebesar 22,85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama 

periode penelitian besarnya CAR bank di Indonesia sudah memenuhi standar yang 

ditetapkan Bank Indonesia, yaitu minimal 8%. Sedangkan nilai rata-rata CAR adalah 

16,38% dengan nilai standar deviasi sebesar 2,30487. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

data yang digunakan dalam variabel CAR mempunyai sebaran kecil karena standar 

deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya (mean), sehingga simpangan data pada variabel 

CAR ini dapat dikatakan baik. Nilai maksimum CAR sebesar 22,85% yang diperoleh 

oleh PT. Bank Mega. 

Net Interest Margin (NIM) memiliki nilai terendah sebesar -1,88% dan yang 

tertinggi sebesar 8,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama 

periode penelitian besarnya NIM bank di Indonesia belum bisa memenuhi standar yang 

ditetapkan Bank Indonesia, yaitu di atas 6% dikarenakan rata-rata NIM adalah 5,2584% 

dengan nilai standar deviasi sebesar 1,54179. Hal tersebut menunjukkan bahwa data 

yang digunakan dalam variabel NIM mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi 

lebih kecil dari nilai rata-ratanya (mean). 

Non Performing Loan (NPL) memiliki nilai terendah sebesar 0,10% dan yang 

tertinggi sebesar 7,14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama 

periode penelitian besarnya NPL bank di Indonesia sudah melebihi standar yang 

ditetapkan Bank Indonesia, yaitu di bawah 5%. Sedangkan rata-rata NPL adalah 

2,01737% dengan nilai standar deviasi sebesar 1,96154. Pada data yang digunakan 

dalam variabel NPL mempunyai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya 

(mean), sehingga simpangan data pada variabel NPL ini dapat dikatakan baik. 
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Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai terendah sebesar 65,05% dan 

yang tertinggi sebesar 113,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, 

selama periode penelitian besarnya LDR bank devisa di Indonesia masih belum bisa 

memnuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu berkisar antara 80%-110%. 

Sedangkan rata-rata LDR adalah 86,8150% dengan nilai standar deviasi sebesar 

10,34744. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel LDR 

mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya 

(mean), sehingga simpangan data pada variabel LDR ini dikatakan baik. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda terhadap hipotesis 

penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui ada 

tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis yang 

baik adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi-asumsi klasik yang mendasari 

model regresi linier berganda. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

4.3.1 Uji Normalitas 
 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 

tidak mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui 

normalitas adalah dengan menggunakan metode analaisis grafik, baik dengan melihat 

grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara Normal Probability Plot. 
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Gambar 4.1 

 Normal P-Plot 

 

Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

Berdasarkan tampilan grafik normal P-Plot diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik normal plot, 

menunjukan bahwa model regresi layak dipakai dalam  penelitian ini karena 

memenuhi asumsi normalitas 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan Tolerance (TOL) dan metode VIF (Variance Inflation 

Factor). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance rendah sama dengan 
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nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas 

yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF di atas 10. 

Berdasarkan aturan VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance, maka 

apabila VIF melebihi angka 10 atau Tolerance kurang dari 0,10, maka dinyatakan 

terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila harga VIF kurang dari 10 atau 

tolerance lebih dari 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji 

Moltikolinearitas terlihat dalam tabel 4.5 : 

Tabel 4.3 

NILAI TOLERANCE DAN VIF 

Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-

masing variabel penelitian sebagai berikut : 

a. Nilai VIF untuk variabel CAR sebesar 1,120 < 10, sehingga variabel CAR 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,164 ,045  3,649 ,001   

CAR ,014 ,062 ,018 ,223 ,824 ,893 1,120 

NIM ,580 ,066 ,696 8,822 ,000 ,971 1,030 

NPL -,174 ,052 -,271 -3,334 ,001 ,917 1,091 

LDR -,137 ,048 -,223 -2,857 ,006 ,991 1,009 

a. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
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b. Nilai VIF untuk variabel NIM sebesar 1,030 < 10, sehingga variabel NIM 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
 

c. Nilai VIF untuk variabel NPL sebesar 1,091 < 10, sehingga variabel NPL 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
 

d. Nilai VIF untuk variabel LDR sebesar 1,009 < 10, sehingga variabel LDR 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah variasi variabel 

berbeda untuk semua pengamatan. Menurut Santoso (2000), salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. 

Ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat 

dideteksi dengan melihat sebaran pada scatterplot dalam gambar 4.3 di bawah ini 
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Gambar 4.2 

Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot 

 
    Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

Dari grafik scatterplots 4.3 di atas tidak menunjukkan pola atau bentuk 

tertentu, tampak titik menyebar secara acak serta data menyebar secara merata di atas 

sumbu X maupun di atas sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi linier. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2005). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 
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autokorelasi. Pengujian penyimpangan autokorelasi dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Durbin-Watson Test (DW-test). 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Durbin-Watson 

    
Model Summary

b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,787a ,619 ,595 ,36378053 1,871 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LDR), Zscore(NIM), Zscore(NPL), Zscore(CAR) 

b. Dependent Variable: Zscore(ROA) 

Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 

sebesar 1,871. Sedangkan DW tabel untuk dL (batas luar) = 1,4853. Besarnya DW 

tabel untuk dU (batas dalam) = 1,7335. 

 

Besarnya nilai 4-dU => 4 - 1,7335 = 2,2665, dan 

Besarnya nilai 4-dL => 4 – 1,4853 = 2,5147. 

Dari perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masih memasuki 

kategori daerah ragu-ragu. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan dalam gambar 

4.4 sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 
 

Hasil Uji Durbin Watson 

Autokorelasi 
Positif 

Daerah 
Ragu-ragu Tidak Ada Autokorelasi Daerah 

Ragu-ragu 
Autokorelasi 

Negatif 

0 dL               
1,4853           

dU                 DW Hit           
1,7335            1,871 
 

4-dU 
2,2665 

4-dL          
2,5147 

Sumber: Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

 

4.4 Hasil Analisis Regresi 

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 

(variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Ghozali, 2005). 

4.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R
2
) berfungsi untuk melihat sejauhmana keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien 

determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Sedangkan nilai Koefisien determinasi (R
2
) yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen adalah terbatas (Ghozali, 2005). 
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Besarnya nilai R2 dapat dijelaskan pada tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,787a ,619 ,595 ,36378053 1,871 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LDR), Zscore(NIM), Zscore(NPL), Zscore(CAR) 

b. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

Dari tabel 4.6 di atas, diketahui pengaruh keempat variabel bebas atau 

independen terhadap variabel ROA yang dinyatakan dengan nilai R2, yaitu 0,619 atau 

61,9 persen. Hal ini berarti 61,9% variasi ROA yang bisa 

Dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas atau independen yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM),Non Performing Loan 

(NPL),  dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 

100% - 61,9% = 38,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model yang 

merupakan kontribusi variabel bebas lain di luar ketujuh variabel independen. 

4.4.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial 

(individu) dari variabel-variabel independen (CAR, NPL, NIM, dan LDR) terhadap 

variabel dependen (ROA). sementara itu secara parsial pengaruh dari ketujuh variabel 

independen tersebut terhadap ROA ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Uji t 

 
Sumber : Output SPSS 23 yang telah diolah 

Dari tabel 4.8 di atas maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

ROA = 0,164 + 0,14CAR + 0,580NIM – 1,174NPL – 1,137LDR 

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dilihat nilai konstanta 

sebesar 0,164, hal tersebut menunjukkan bahwa ROA mempunyai nilai sebesar 0,164 

variabel-variabel independen (CAR, NIM, NPL, LDR) dianggap konstan. Untuk 

menghitung t-hitung dapat dilihat dari nilai beta unstandardized coefficient dibagi 

dengan standard error. Sedangkan untuk melihat dominasi variabel independen 

terhadap variabel dependennya tercermin dalam beta standardized coefficient. Hasil 

pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA). Sehingga hipotesis pertama diterima. 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,164 ,045  3,649 ,001   

 CAR ,014 ,062 ,018 ,223 ,824 ,893 1,120 

NIM ,580 ,066 ,696 8,822 ,000 ,971 1,030 

NPL -,174 ,052 -,271 -3,334 ,001 ,917 1,091 

LDR -,137 ,048 -,223 -2,857 ,006 ,991 1,009 

a. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
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2. Variabel Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA). Sehingga hipotesis kedua diterima. 
 

3. Variabel Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA). Sehingga hipotesis ketiga diterima. 

4. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA). Sehingga hipotesis keempat ditolak. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

 
1. Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Variabel CAR terhadap ROA 

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sebesar 0,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,824 

dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Asset 

Kondisi permodalan bank umum pada periode 4 tahun pengamatan sangat 

baik, dimana rata-rata CAR adalah sebesar 16,38% (jauh diatas standar minimal 

CAR bank yaitu *%).  Kondisi ini menjelaskan bahwa perbankan mengandalkan 

pinjaman sebagai sumber dana dan tidak menggunakan seluruh potensinya untuk 

meningkatkan profitabilitas bank. Hal tersebut menyebabkan CAR tidak menjadi 

faktor yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. 
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Apabila dijabarkan dalam bentuk gambar uji dua arah maka t hitung pada 

CAR menjadi : 

Gambar 4.4 

                                               Uji Dua Sisi CAR 

 

 

 

           -1,995       0,223         1,995       

  

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sianturi (2012), 

Puspitasari (2009) dan Khasanah (2010) yang menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh terhadap ROA 

Dengan demikian Hipotesis kesatu yakni Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan Return On 

Assets (ROA) diterima. 

2. Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh Variabel NIM terhadap ROA 

 

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa Net Interest Margin 

(NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari 

hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Net Interest Margin 

(NIM) sebesar 0,580 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini 

signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan lebih kecil dari 0,05. Dengan 
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demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dapat diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif 

untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih semakin besar maka akan 

meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, 

sehingga semakin besar Net Interest Margin (NIM) menunjukkan semakin efektif 

bank dalam penempatan aktiva perusahaan dalam bentuk kredit, sehingga Return 

On Asset (ROA) bank akan meningkat. Atau dengan kata lain, semakin besar Net 

Interest Margin (NIM) suatu bank maka semakin besar juga Return On Asset 

(ROA) yang diperoleh bank tersebut, yang berarti kinerja keuangan bank semakin 

membaik dan meningkat. 

Apabila dijabarkan dalam bentuk gambar uji dua arah maka t hitung pada 

NIM menjadi : 

Gambar 4.5 

Uji Dua Sisi NIM 

 

 

 

          1,995                               1,995     8,822 
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Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sianturi (2012), 

Puspitasari (2009), Hutagalung, Djumahir dan Ratnawati (2011), dan Setyarini 

(2009) yang menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadp 

Return On Asset (ROA) 

Dengan demikian Hipotesis kedua yakni Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan Return On 

Assets (ROA) diterima. 

3. Pengujian Hipotesis 3 : Pengaruh Variabel NPL terhadap ROA 

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari 

hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Non Performing 

Loan (NPL) sebesar -0,174 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai ini 

signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Non Performing Loan (NPL) 

tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dapat diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Non Performing 

Loan (NPL) maka Return On Asset (ROA) yang diperoleh akan semakin kecil. 

Peningkatan Non Performing Loan (NPL) akan mempengaruhi profitabilitas bank, 

karena semakin tinggi Non Performing Loan (NPL) maka akan semakin buruk 

kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, 

dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan 

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang 
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diperoleh bank. Non Performing Loan (NPL) yang rendah mengindikasikan 

kinerja keuangan bank semakin baik. 

Apabila dijabarkan dalam bentuk gambar uji dua arah maka t hitung pada 

NPL menjadi : 

Gambar 4.6 

Uji Dua Sisi NPL 

 

 

 

-3,334    -1,995                   1,995 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sianturi (2012), Puspitasari 

(2009), Hutagalung, Djumahir dan Ratnawati (2011), dan Khasanah (2010) yang 

menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap 

Return On Asset (ROA). 

Dengan demikian Hipotesis ketiga yakni Non Performing Loan (NPL) 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) diterima. 

4. Pengujian Hipotesis 4 : Pengaruh Variabel LDR terhadap ROA 

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari 

hasil penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Loan 
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to Deposit Ratio (LDR) sebesar -0,137 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 

dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 

ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika kemampuan bank dalam 

menyalurkan kredit terhadap dana pihak ketiga yang terkumpul adalah belum 

maksimal dikarenakan rata-rata LDR sebesar 86,81% yang masih berada tipis 

dibawah standar ketntuan Bank Indonesia. Fungsi intermediasi bank belum 

maksimal ditandai dengan LDR yang belum optimal. 

Apabila dijabarkan dalam bentuk gambar uji dua arah maka t hitung pada 

LDR menjadi : 

Gambar 4.7 

Uji Dua Sisi LDR 

 

 

 

    -2,857  -1,995    0,003        1,995 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Hutagalung, Djumahir 

dan Ratnawati (2011) yang menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). 
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Dengan demikian Hipotesis keempat yakni Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) ditolak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Dari hasil penelitian menunjukkan variabel CAR, NPL, dan NIM  secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, setiap perubahan yang terjadi 

pada variabel independen yaitu CAR, NPL, dan NIM secara simultan atau bersama-

sama akan berpengaruh pada Profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pada penelitian LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Artinya setiap perubahan 

pada CAR dan LDR belum tentu terjadi perubahan pada Profitabilitas perbankan 

yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA) pada Bank Umum yang listed di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Secara parsial variabel CAR, NPL, LDR, dan NIM memiliki pengaruh  terhadap 

ROA. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:   

a. Variabel CAR berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di 

Bursa Efek Indonesia.   

b. Variabel NPL berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di 

Bursa Efek Indonesia.   

c. Variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed 

di Bursa Efek Indonesia.   
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d. Variabel NIM berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di 

Bursa Efek Indonesia.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 

penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:   

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain 

diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat 

menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap ROA dan dapat 

memperpanjang periode pengamatan dan disarankan untuk memperluas cakupan 

penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan menggunakan rasio-

rasio lain selain rasio yang dipakai pada penelitian ini.   

2. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan selalu menjaga tingkat modalnya, 

sehingga akan meningkatkan Profitabilitas bank tersebut. Dengan melihat variabel 

CAR diharapkan perusahaan mampu menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang 

diakibatkan dalam operasional bank.   

3. NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, sehingga pengambil 

kebijakan pelrlu menjaga agar jumlah Non Performing Loan tidak membengkak, 

atau maksimal sebesar 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Oleh karena itu 

agar nilai NPL dari tahun ke tahun dapat dikurangi, maka bank harus menetapkan 

atau mempunyai prinsip kehatihatian untuk diterapkan pada kredit yang 
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bermasalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara setiap pelepasan pinjaman bank 

wajib memenuhi aturan bank teknis perihal kebijakan kredit, misal pinjaman harus 

dilindungi dengan agunan yang memadahi dan memenuhi syarat legalitas serta 

marketable. Calon debitur harus dikenal bank dan bereputasi baik, sesuai penilaian 

bank, usaha yang dibiayai adalah prospektif dan profitable serta monitoring 

terhadap pinjaman yang diberikan sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kredit. 

Disamping itu bank juga harus mempunyai sistem penyelamatan kredit yang 

memadahi sehingga apabila terjadi kredit bermasalah dapat segera diatasi.  

4. Dengan menstabilkan dan menjaga rasio LDR di posisi ideal serta memperhatikan 

kualitas kredit yang disalurkan untuk menghindari terjadinya kredit yang 

bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan 

bagi bank.  

5. Manajemen perlu memperhatikan risiko pasar yang diproksikan dengan Net Interest 

Margin (NIM). Hal ini dapat dilakukan dengan cara bank senantiasa menghitung 

cost of fund secara cermat sehingga dapat ditentukan based lending rate yang 

kompetitif. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penentuan suku bunga 

simpanan baik giro, deposito, dan tabungan, yang mana bank harus selalu 

mengikuti dengan cermat, seperti tingkat inflasi, suku bunga luar negeri, dan juga 

suku bunga bank pesaing. Dengan demikian bank akan terhindar dari negative 

spread dan mendapatkan Net Interest Margin (NIM) yang optimal.  
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 

No Nama Bank 

1 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

2 Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

3 Bank Central Asia Tbk 

4 Bank Negara Indonesia Tbk. 

5 Bank Cimb Niaga Tbk. 

6 Bank Danamon Tbk. 

7 Bank Pan Indonesia Tbk. 

8 Bank Permata Tbk. 

9 Bank Maybank Indonesia Tbk. 

10 Bank Tabungan Negara Tbk. 

11 Bank OCBC NISP Tbk. 

12 Bank Bukopin Tbk. 

13 Bank Jabar dan Banten Tbk. 

14 Bank Mega Tbk. 

15 Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. 

16 Bank Mayapada Tbk. 

17 Bank Artha Graha International Tbk. 

18 Bank Victoria International Tbk. 

19 Bank J Trust Indonesia Tbk. 

20 Bank Sinarmas Tbk. 
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LAMPIRAN 2 

TABEL OLAHAN DATA 

No. Objek Tahun CAR NIM NPL LDR ROA 

1 

BBCA 2012 14.24 5.57 0.22 68.61 3.59 
BBCA 2013 15.66 6.18 0.19 75.35 3.84 
BBCA 2014 16.86 6.53 0.22 76.77 3.86 

BBCA 2015 
    
18.65  6.72 0.22 81.06 3.84 

2 

BBNI 2012 16.67 5.93 0.75 77.52 2.92 
BBNI 2013 15.09 6.11 0.55 85.3 3.36 
BBNI 2014 16.22 6.31 0.39 87.81 3.49 
BBNI 2015 19.49 6.42 0.91 87.77 2.64 

3 

BBRI 2012 16.95 8.42 0.34 79.85 5.15 
BBRI 2013 16.99 8.55 0.31 88.54 5.03 
BBRI 2014 18.31 8.51 0.36 81.68 4.73 
BBRI 2015 20.59 8.13 0.52 86.88 4.19 

4 

BBTN 2012 17.69 5.83 3.12 100.9 1.94 
BBTN 2013 15.62 5.44 3.04 104.42 1.79 
BBTN 2014 14.64 4.47 2.76 108.86 1.14 
BBTN 2015 16.97 4.87 2.11 108.78 1.61 

5 

BBKP 2012 16.34 4.56 1.56 83.81 1.83 
BBKP 2013 15.12 3.82 1.51 85.8 1.75 
BBKP 2014 14.2 3.7 2.07 83.89 1.23 
BBKP 2015 13.56 3.58 2.13 86.34 1.39 

6 

BNGA 2012 15.08 6 1.13 92.24 3.11 
BNGA 2013 15.38 5.52 1.61 90.34 2.75 
BNGA 2014 15.39 5.5 1.99 95.62 1.6 
BNGA 2015 16.16 5.17 1.62 94.87 0.21 

7 

BDMN 2012 18.38 8.65 0.21 100.68 3.18 
BDMN 2013 17.48 8.46 0 95.06 2.75 
BDMN 2014 18.07 7.31 1.34 92.6 3.14 
BDMN 2015 20.84 7.14 1.98 87.53 1.45 

8 

BJBR 2012 18.11 6.76 0.5 74.09 2.46 
BJBR 2013 16.51 7.96 0.64 96.47 2.61 
BJBR 2014 16.08 6.79 1.04 93.18 1.92 
BJBR 2015 16.21 6.32 0.86 88.13 2.04 

9 

BCIC 2012 10.09 3.13 3.16 82.81 1.06 
BCIC 2013 14.03 1.67 3.61 96.31 -7.58 
BCIC 2014 13.48 0.24 5.45 71.14 -4.97 
BCIC 2015 15.49 0.93 2.19 85 -5.37 
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10 

BMRI 2012 15.48 5.58 0.37 77.66 3.55 
BMRI 2013 14.93 5.68 0.37 82.97 3.66 
BMRI 2014 16.6 5.94 0.44 82.02 3.57 
BMRI 2015 18.6 5.9 0.6 87.05 3.15 

11 

MAYA 2012 10.93 6 2.14 80.59 2.41 
MAYA 2013 14.07 5.75 0.64 85.61 2.53 
MAYA 2014 10.25 4.52 1.23 81.25 1.95 
MAYA 2015 12.97 4.78 2.26 82.99 2.1 

12 

BNII 2012 12.92 5.16 0.81 87.34 1.49 
BNII 2013 12.76 4.49 1.6 87.04 1.53 
BNII 2014 15.76 6.23 1.48 91.15 0.68 
BNII 2015 15.17 6.01 2.42 85.13 1.01 

13 

MEGA 2012 16.83 6.45 1.3 52.39 2.74 
MEGA 2013 15.74 5.38 1.64 57.41 1.14 
MEGA 2014 15.23 5.27 1.34 65.85 1.16 
MEGA 2015 22.85 6.04 1.8 65.05 1.97 

14 

NISP 2012 16.49 4.17 0.37 86.79 1.79 
NISP 2013 19.28 4.11 0.35 92.49 1.81 
NISP 2014 18.74 4.15 0.8 93.59 1.79 
NISP 2015 17.32 4.07 0.78 98.05 1.68 

15 

PNBN 2012 14.67 4.19 0.48 84.46 1.96 
PNBN 2013 15.32 4.09 0.75 87.71 1.85 
PNBN 2014 15.62 3.83 0.46 90.51 1.79 
PNBN 2015 19.94 4.41 0.42 94.22 1.27 

16 

BNLI 2012 15.68 5.03 0.41 89.52 1.7 
BNLI 2013 14.28 4.22 0.31 89.26 1.55 
BNLI 2014 13.58 3.62 0.63 89.13 0.16 
BNLI 2015 15 3.96 1.4 87.84 0.16 

17 

BKSW 2012 27.76 4.63 0.31 87.37 -0.81 
BKSW 2013 18.73 2.82 0.1 113.3 0.07 
BKSW 2014 15.1 2.8 0.23 93.47 1.54 
BKSW 2015 16.18 3.08 2.4 112.54 0.87 

18 

BSIM 2012 18.09 5.72 2.57 80.78 1.74 
BSIM 2013 21.82 5.23 2.12 78.72 1.71 
BSIM 2014 18.38 5.87 2.56 83.88 1.02 
BSIM 2015 14.37 5.77 2.99 78.04 0.95 

19 

BTPN 2012 21.49 13.12 0.31 86.18 4.71 
BTPN 2013 23.09 12.72 0.38 88.33 4.54 
BTPN 2014 23.19 10.97 0.38 97.67 3.59 
BTPN 2015 24.52 9.89 0.42 97.25 2.97 

20 BVIC 2012 17.96 3.12 1.76 67.59 2.17 
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BVIC 2013 18.2 3.38 0 74.02 2.1 
BVIC 2014 18.35 1.88 2.61 70.25 0.8 
BVIC 2015 19.3 2.08 3.87 70.17 0.65 

 

LAMPIRAN 3 

HASIL UJI SPSS 

 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 68 .07 5.15 2.1212 1.13876 

CAR 68 10.25 22.85 16.3832 2.30487 

NIM 68 1.88 8.65 5.2854 1.54197 

NPL 68 .10 7.14 2.0137 1.96154 

LDR 68 65.05 113.30 86.8150 10.34744 

 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,164 ,045  3,649 ,001   

CAR ,014 ,062 ,018 ,223 ,824 ,893 1,120 

NIM ,580 ,066 ,696 8,822 ,000 ,971 1,030 

NPL -,174 ,052 -,271 -3,334 ,001 ,917 1,091 

LDR -,137 ,048 -,223 -2,857 ,006 ,991 1,009 

a. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
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UJI NORMALITAS DENGAN P-PLOT 

 

UJI HETEROKEDASTISITAS 
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UJI DURBIN-WATSON 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,787a ,619 ,595 ,36378053 1,871 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LDR), Zscore(NIM), Zscore(NPL), Zscore(CAR) 

b. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
 

UJI R2 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,787a ,619 ,595 ,36378053 1,871 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LDR), Zscore(NIM), Zscore(NPL), Zscore(CAR) 

b. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
 

HASIL UJI-T 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,164 ,045  3,649 ,001   

 CAR ,014 ,062 ,018 ,223 ,824 ,893 1,120 

NIM ,580 ,066 ,696 8,822 ,000 ,971 1,030 

NPL -,174 ,052 -,271 -3,334 ,001 ,917 1,091 

LDR -,137 ,048 -,223 -2,857 ,006 ,991 1,009 

a. Dependent Variable: Zscore(ROA) 
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